
3400 م.ك. مج1

تصوفالموضوع3400 م.ك. مج1مخطوط رقم

المنتقى من كتاب هادي القلوب الى عالم الغيوبالعنوان

المؤلف
البلبيسي ( الوفائي ) ; شمس الدين ابوالفتح محمد بن ابراهيم بن محمد بن مقبل 

الخطيب المقدسي الشافعي ـ 937 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

1 ـ 56عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

الكتاب عبارة عن مختارات من كتاب" هادي القلوب " لمحيي الدين احمد البوني ـ 622 المالحظات
هـ  

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3400 م.ك. مج2

تصوفالموضوع3400 م.ك. مج2مخطوط رقم

المنتقى من كتاب المنهل العذب للبونيالعنوان

المؤلف
البلبيسي ( الوفائي ) ; شمس الدين ابوالفتح محمد بن ابراهيم بن محمد بن مقبل 

الخطيب الدمشقي المقدسي الشافعي ـ 937 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

57 ـ 123عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3400 م.ك. مج3

تراجمالموضوع3400 م.ك. مج3مخطوط رقم

الدرة النيرة من الرياض النضرة للمحب الطبري ـ 694 هـالعنوان

المؤلف
البلبيسي ( الوفائي ) ; شمس الدين ابي الفتح محمد بن ابراهيم بن محمد بن مقبل 

الخطيب الدمشقي المقدسي الشافعي ـ 937 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

124 ـ 169عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3400 م.ك. مج4

تصوفالموضوع3400 م.ك. مج4مخطوط رقم

المنتقى من كتاب عدة الصابرين البن القيم ـ 751 هـالعنوان

المؤلف
البلبيسي ( الوفائي ) شمس الـدين ابي الفتح محمد بن ابراهيم بن محمد بن مقبل 

الخطيب الدمشقي المقدسي الشافعي ـ 937 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

170 ـ 179عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3400 م.ك. مج5

موعظةالموضوع3400 م.ك. مج5مخطوط رقم

المنتقى من كتاب ابتالء االخيار البـن قطـعة اسماعيل بن نصر الشافعيالعنوان

المؤلف
البلبيسي ( الوفائي ) ; شمس الدين ابي الفتح محمد بن ابراهيم بن محمد بن مقبل 

الخطيب الدمشقي المقدسي الشافعي ـ 937 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

179 ـ 188عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3400 م.ك. مج6

حديثالموضوع3400 م.ك. مج6مخطوط رقم

تحفة السامع والقاري في ختم صحيح البخاريالعنوان

المؤلف
البلبيسي ( الوفائي ) ; شمس الـدين محمد بن ابراهيم محمد بن مقبل الخطيب 

الدمشقي المقدسي الشافعي ـ 937 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

907 هـتاريخ النسخ

بخط المؤلفإسم الناسخ

188 ـ 207عدد األوراقنسخ معتاد متصلنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

الكتاب عبارة عن مختارات مـن " عمـدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع " المالحظات
للسخاوي ـ 902 هـ  

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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